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Índex documents 

 
-     Imprès matrícula emplenat. 

-     Full pagament material. 

-     Full pagament de taxes. 

-     Full autorització imatge. 

-      Full autorització creació correu electrònic. 

-      Fotocòpia títol Batxillerat, CFGM, prova d’accés o del document que s’hagi al.legat per accedir 
al cicle. 

 

 
 

Informació general. 
 
 
 

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions 
d'integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, 
actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la 
creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional. 

 
La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes 
en dos cursos acadèmics. 

 
 
 
(2) Dades acadèmiques 

 

 

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents: 
 

     tenir el títol de batxillerat, 
 

     tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista, 
 

     haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental, 
 

     haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari, 
 

     tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent o 
 

     haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 
 

     haver superat el curs de formació específica per a l’accés als CFGS (CAS). 
 
 
 
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. 
Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 les persones que 
tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir. 

 

 
 
 
 
 
 
Per a més informació consulteu la pàgina web del centre que s’actualitza constantment.
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IMPRÈS DE MATRÍCULA CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR. 
CURS 2021/22. ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 

 
 

DADES PERSONALS 
 

 
DNI núm. ............................ Telèfon ................................. Altre Tel. de contacte ............................ 

Cognoms: ................................................................................... Nom: ............................................ 

Adreça: .................................................... Població: ............................................. CP: ................... 

Data de naixement: ..../....../......... Lloc de naixement: ............................. Província:....................... 

Adreça de correu electrònic: ............................................................................................................. 

Número de tarjeta sanitària (TSI) : ................................................................................................... 

Pateix alguna malaltia i/o al.lèrgia a tenir en compte ............ quina? .............................................. 

Observacions: 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

 
 
 

DADES ACADÈMIQUES 
 

 

Curs   : 1r CFGS □ 2n CFGS □ 
 

 

Forma d’accés: Majors 25 anys □ Prova accés □  Títol BTX □ Altres □ 
Tipus matrícula :        Curs complert □    Parcial □       Pràctiques □ 

 

Té alguna titulació? ........... Quina: ................................................................................................... 

Situació laboral en el moment de formalitzar la matrícula: 

Treballa  □     No treballa  □
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  Matrícula alumnat CFGS. Curs 2021/2022 

 
 

 
 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR : 

 
-     Imprès matrícula emplenat. 

-     Resguard pagament de taxes. 

-     Full autorització imatge. 

-     Full autorització creació correu electrònic. 

-     Fotocòpia títol Batxillerat, CFGM, prova d’accés o del document que s’hagi 
al.legat per accedir al cicle 

   
MATERIAL ESCOLAR 

 

-    Resguard del pagament del material escolar(*) i assegurança escolar 
(50€). 

Hi ha dues formes de pagament: 
Opció 1: Transferència bancària al compte de l’Insitut: 

 
IBAN            ES89 - 2100 – 4006 - 0022 – 0005 – 3846 

 
Opció  2:Ingrés  en el  caixer  de Caixabank (La Caixa) amb llibreta o targeta si 

sou clients  amb diners en efectiu (solament bitllets) en no en sou 
 

IMPORTANT en fer la transferència o l’ ingrés  indiqueu  el nom de l’alumne/a i 
elcurs +  material 

(*) MATERIAL ESCOOLAR 
 Agenda escolar. 

 Pendrive el primer curs d’inici d’estudis al centre. 

 Carpeta amb separadors 

 Embolcall esmorzar ecològic. 

 Fotocòpies 

 Llibres de la biblioteca i d’aula 

 Punt de llibre de Sant Jordi 

 Diccionaris i calculadores d’ús a l’aula 

 Material fungible: 
- d’Educació Física: pilotes, raquetes, cordes, ... 

- de laboratoris: productes químics, plantes, ... 

- de Tecnologia: fustes, metalls, plàstics, bombetes, claus, cola, 
resistències,... 

- de Visual i Plàstica: pinzells, pintures, laques, fang,... 

 Material d’activitats extraordinàries: Sant Jordi, teatre, diades,... 

 Etc. 

 
Per acord del Consell Escolar, qui no pagui el material escolar no podrà participar en cap 
sortida pedagògica organitzada pel centre. 
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INSTRUCCIONS DE 21 DE JUNY DE 2016, PER A LA GESTIÓ DELS PREUS 
PÚBLICS PER LA MATRÍCULA EN ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU 
SUPERIOR  DELS  ENSENYAMENTS   D’ARTS   PLÀSTIQUES   I   DISSENY,   A 
PARTIR DEL CURS 2016-2017 

 

 
 

Mitjançant l’ordre ENS/181/2012, de 22 de juny s’han creat diversos preus públics per a la 
matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres dependents del 
Departament d’Ensenyament. 

 
Els preus són els següents: 
Cicles  de  grau 
superior 

1r curs complert 2n  curs complert Preu   de   cada 
unitat formativa 

LOE 

Integració 
Social 

360€ 360€ 25€ 

 

Aquests preus poden tenir bonificacions i exempcions segons l’annex 2 (darrera d’aquest 
full) 

 
Terminis de pagament: 

 
1r termini :  de l’1 al 7  de setembre (100% o 50%, si s’opta pel pagament fraccionat) 
2n termini ( en el cas de pagament fraccionat) : del 1 al 9 d’octubre. 

 
En cas que no es faci el pagament en els terminis indicats, es perd la reserva de la plaça 
adjudicada. L’alumnat que no ingressi el segon termini serà donat de baixa d’ofici, i no se li 
retornarà l’import que hagués ingressat en el primer termini. 

 
Forma de pagament: 

 
Hi ha dues formes de pagament: 

 
Opció 1: Transferència bancària al compte de l’Institut: 

 
CC     2100 – 4006 – 00 - 2200053846 

 
IBAN               ES89 - 2100 – 4006- 0022 – 0005- 3846 

 

 
 

Opció  2:Ingrés  en  caixer  mitjançant  una  targeta  o  llibreta  de  La  Caixa  o 
ingressant els diners en efectiu al caixer (han de ser bitllets, no 
monedes!). 

 

IMPORTANT en fer la transferència o l’ingrés : indiqueu  el nom de l’alumne/a i el 
curs 1CFGS o 2CFGS
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Annex 2. Bonificacions i exempcions. 
 
Els centres apliquen, amb justificació documental, les bonificacions i exempcions següents: 

 

 

A. Bonificacions. Els supòsits següents tenen una bonificació del 50% de l’import del preu 
públic, sense que puguin ser acumulables. 
 
1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les 
persones membres de famílies monoparentals. Aquest supòsit s’acreditarà 
documentalment amb el títol de família nombrosa o monoparental. 
(El títol de família monoparental té dues categories, general i especial. Els beneficis del 
títol de família monoparental (d’ambdues categories) són els mateixos que corresponen 
a les famílies nombroses de categoria general. Per tant, a les persones membres de 
família monoparental, tant si són de categoria general o especial, els correspon la 
bonificació del 50%). 
 
2. Les persones que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o 
ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Aquest supòsit s’acreditarà 
documentalment amb la Resolució individual d’atorgament de la beca o resguard de 
l’ingrés de la beca. 
(Les persones no incloses en l’apartat anterior, però que demanin una beca o ajut a 
l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, per al mateix curs acadèmic en què es 
matriculen, podran sol·licitar el reintegrament del 50% de l’import de matriculació que 
hagin abonat un cop tinguin l’atorgament de la beca o ajut. S’acreditarà amb la resolució 
que li reconeix la beca. El reintegrament es farà efectiu al mes de juliol de 2015) 

 

 
B. Exempcions. Queden exemptes de pagar el preu públic per matriculació: 
 
1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. El 
document acreditatiu és el títol de família nombrosa. 
 
2. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o 
superior al 33%. El document acreditatiu és el certificat de la minusvàlua amb un grau 
igual o superior al 33%. 
 
3. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. S’acreditarà amb un certificat 
de l’Administració corresponent. 
 
4. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. S’acreditarà amb 
un certificat de l’Administració corresponent. 
 
5. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció. 
S’acreditarà amb un certificat de l’Administració corresponent. 
 
6. Les persones víctimes de violència de gènere. S’acreditarà amb un dels documents 
següents: 
- Ordre de protecció judicial. 
- Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de què està essent objecte 
de violència. 
- Sentència condemnatòria de la persona agressora. 
- Certificat del Departament de Benestar i Família, o de l’Ajuntament o centre d’acollida
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Autorització  relativa  als  alumnes:  ús  d’imatges,  publicació  de 
caràcter personal i de material que elaboren (majors d’edat). 

 
El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o 
adreces web), on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i 
extraescolars. 
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, 
alumnes que fan les activitats esmentades. 
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola 
i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment 
als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i 
filles i hi siguin clarament identificables. 
Per a l’edició de materials en espais de difusió del centre (blocs, web, revistes) cal la 
corresponent cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels 
qui n’exerceixen  la pàtria potestat en cas de minoria d’edat, sense que la llei de propietat 
intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat dels alumnes. Aquesta cessió s’ha 
d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no quedi clarament identificat i s’estén a 
realitzacions com ara el treball de recerca de batxillerat i altres de similars. 

 

Dades de l’alumne o alumna 
Nom i cognoms de l’alumne o alumna 

 
 

 

Autoritzo 
 

1. Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars lectives, 

complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en pàgines web del centre o en revistes o 

publicacions editades pel centre. 

2.     Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació (blocs i espais web del 

centre i revistes editades pel centre mateix) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa 

3.     Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials de l’alumne o alumna i del 

centre. 

 
Lloc i data 

 
 

Signatura de l’alumne o alumna 
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